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1. Евразийско сътрудничество и интеграция - Днес международното
сътрудничество представлява сложно явление. То е изградено на базата на
сложно преплитане на интереси на много участници. Наред с
интеграционните процеси, през последните години наблюдаваме и
интензивни дезинтеграционни процеси. След разпадането на Съветския съюз
в редица страни се наблюдават силни сепаратистки тенденции, в основата на
които стоят млади групи от хора: Молдова, Грузия, Сърбия, Русия, Франция,
Испания. Подобни проблеми има в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Киргизстан, Таджикистан и други части на света. Най-важната определяща
характеристика на глобализацията е, че глобализацията е на първо място
качествен преход в отношенията между страните, характеризиращ се с
повишена взаимозависимост и взаимно влияние на различни сфери на
икономическата дейност в областта на международните отношения. С други
думи, процесът на глобализация обхваща почти всички сфери на обществения
живот, включително икономиката, политиката, идеологията, социалната
сфера, културата, екологията и младежта.
2. Политическата култура в процеса на развитие и задълбочаване на
евразийската интеграция - В допълнение към традиционния междукултурен
диалог, който включва изучаване на културни традиции, културноисторическо наследство, посещение на паметници на културата на различни
страни, има и така наречената политическа култура, характерна за всяка
страна, която ние представяме тук в тази дискусия. Правилното разбиране на
процесите произтичащи от взетите политически решения и последвалите
действия изграждат високо ниво на политическа култура, която от своя
страна играе ключова роля за адекватна информираност, а това е основата за
минимизиране на политическите и социалните рискове. Политическата
култура се характеризира с национално-психологически норми на
поведение, тя формулира необходимите обществено-политически възгледи,
които влияят за изграждане на социални и политически нагласи;
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3.

Неправителствени международни организации като основен механизъм за
сътрудничество и интеграция на територията на евразийското пространство
(младеж, образование, спорт и култура) - неправителствените международни
организации формират ново ниво на правила за отношенията между самите
себе си и между тях и държавите. Държавата играе много важна, но в никакъв
случай решаваща роля в този процес. Съответно, интересите и ценностите на
държавата, като относително независима и самодостатъчна институция, няма
да бъдат напълно решаващи. Тя все повече ще взема под внимание и ще се
съобразява с експертното мнение на гражданския сектор и неговия опит,
изградени на база междуличностни отношения. Това все пак са интересите
и ценностите на самото общество, а държавата е длъжна да се съобрази с
исканията на своя суверен - народът. Тяхната защита и гаранции са
своеобразно оправдание на процеса на възникване и смисъла на
съществуването на държавата.
Предложението ми към всички присъстващи:
Ако разгледаме въпроса за Подкрепа за младежки обществени инициативи,
можете да приемете това предложение, което ще Ви дам, като предложение
от моята организация, моя екип, като предложение от България. Това е
конкретно предложение, а имено – Провеждане на Първи Евразийски
Форум на Младите Учени.
Конкретната цел е форумът да се превърне в ежегодно събитие.
Основната цел е създаването на постоянна действаща комисия, която да
работи, като аналитичен център (Мозъчен тръст), който активно и
последователно да проучва, анализира, синтезира социалните,
икономическите и политическите възгледи и породилите се отношения в
процеса на развитие и задълбочаване на Евразийската интеграция.
Предлагам тази комисия да бъде основният и отговорен организатор на
форума всяка година.
Задачи на форума пред обществото:
• формиране на знания за дейността на обществените организации / НПО /
и политическите дейности на територията на Евразийското пространство;
• обяснение и прогнозиране на социални и политически процеси и явления
в процеса на развитие и задълбочаване на Евразийската интеграция;
• разработване на интелектуален продукт за подобряване на методологията
и методите на изследване на интеграционните процеси.
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Основните функции на форума ще бъдат проучване на развитието и
задълбочаването на Евразийската интеграция и ще се състоят в следните
пунктове:
• познавателен - опознаване (изучаване) на културата и характера на
обществените, технологичните и политическите организации и законите на
тяхното функциониране;
• диагностика - анализ (мониторинг) на социалната, технологическа и
политическа реалност;
• прогностичен - разработване на научно – технологични обосновани
прогнози за тенденции (перспективи) в развитието на общественополитическата система и предотвратяване на възможни негативни явления
и кризи;
• технологичен - използването на висококачествени съвременни технологии
за научни изследвания и създаване на интелектуални продукти за
изследвания и проучвания;
• управленски - използването на разработените интелектуални продукти за
подпомагане при вземане на управленски решения в различни социални и
политически структури;
• идеологичен - използването на придобита информация и резултати от
изследвания в интерес на обществото за правилното разпределяне на
ресурси и блага;
• прагматичен (приложен) - използването на теоретични и приложни методи
на придобита информация за решаване на проблеми, възникващи в
обществото в процеса на технологичното развитие и задълбочаване на
интеграционните процеси.
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